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«Компьютерлік технологиялар» пәнін зерделеудің мақсаты АЖЖ-да
компьютерлік технологияларды қолдануды зерделеу және электрондық
сұлбаларды, баспа платаларын және өлшеу аспаптарын конструкциялаудың,
әзірлеудің қолданбалы пакеттерін меңгеру.
Пәнді толық меңгеру нәтижесінде студенттер:
 білімнің ілім мен дағдыларын игеру керек;
 электрондық аппаратураны жобаладың негізгі принциптері туралы;
техникалық құжатнаманы әзірлеудің программалық құралдары туралы
түсінігі болу керек;
 электрондық сұлбалар мен баспа платаларының элементтік базасын
сипаттау үшін графиктер параметрлері мен объектілерінің типтік
деректер базаларын таңдауды жасай білу керек;
 компьютерлік технологиялардың жаңа әзірлемелерінде және оларды
практикалық пайдалануда білікті болу керек.
1 тақырып. Кіріспе. Қазіргі заманғы есептеуіш техниканың
программалық және техникалық құралдары. Ақпараттану процестерін
автоматтандыру үшін ЭЕМ-ды қолдану. Прибор жасауда, жобалау
құжаттарында, конструкторлық орындауларда және өңдеуді автоматтандыру
аймағындағы ЭЕМ-ның мүмкіндіктері. Мамандандырылған пакеттерде
қолданбалы бағдарламаларда әртүрлі мазмұндағы графикалық
бағдарламаларды өңдеу және ұсыну туралы түсінік. Осындай пакеттерді
қолдану аймағы. Компьютерлік технологияның даму кезеңдері.
Ұсынылатын әдебиет: [1]
2 тақырып. Компьютерлік технологияларды қолдану және олардың
алуан түрлері. Ақпараттық технологияны қолдану ерекшеліктері. Қазіргі
заманғы графикалық пакеттердің қуаттылығы мен мүмкіндіктері.
Ұсынылатын әдебиет: [2]
3 тақырып. Жобалаудың аппараттық құралдары. Техникалық
қамтамасыз ету деңгейлері. АЖЖ техникалық құралдарының жіктелуі.
Деректерді дайындау мен енгізудің техникалық құралдары. Деректерді
сақтаудың және өңдеудің техникалық құралдары. АЖЖ жергілікті есептеу
желілері. Деректерді көрсету мен құжаттандырудың техникалық құралдары.
Ұсынылатын әдебиет: [1,2]
4 тақырып. Жобалаудың программалық құралдары. АЖЖ
программалық қамтамасыз ету сапасының негізгі көрсеткіштері. АЖЖ
жүйелі программалық қамтамасыз ету. АЖЖ қолданбалы программалық
қамтамасыз ету.
Ұсынылатын әдебиет: [2,3,4]
5 тақырып. Жобалаудың ақпараттық құралдары. АЖЖ ақпараттық
қамтамасыз ету құрамы. АЖЖ-дағы деректер банкі және оның

құрылымдары. Деректерді ұйымдастыру деңгейлері мен тәсілдері. АЖЖ-ның
қолданбалы және жүйелі деректер базалары. Деректер базасының
әрекеттестігі.
Ұсынылатын әдебиет: [2,3,4]
6 тақырып. Электрондық сұлбаларды, баспа платаларын
конструкциялаудың, әзірлеудің қолданбалы пакеттері. Графиканың
қолданбалы программаларының қазіргі пакеттерінің жіктелуі және негізгі
сипаттамалары, мысалы, PCAD, OrCAD, Accel EDA баспа платаларының
редакторлары, AutoCad графикалық редакторы, DesignLab электрондық
құрылғыларын өтпелі жобалау жүйесі, КОМПАС ГРАФИК сызбаконструкторлық редакторы.
Ұсынылатын әдебиет: [2,3,6]
7 тақырып. Графика параметрлері мен объектілерінің типтік
деректер базалары. Электрлік принциптік сұлбалар элементтерінің деректер
базалары. Баспа платалары құрамдарының деректер базалары. Графикалық
примитивтер.
Ұсынылатын әдебиет: [2,3,4]
8 тақырып. Техникалық құжаттаманы әзірлеудің программалық
құралдары. ҚҚБЖ негізгі талаптары. Конструкторлық, технологиялық және
нормативтік-техникалық құжаттаманы шығаруды автоматтандырудың
программалық құралдары.
Ұсынылатын әдебиет: [2,3,5]
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